Табела 5.2. Спецификација предмета
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.
Студијски програм: Процена безбедносних ризика
Назив предмета: Право и корпоративна безбедност
Наставник/наставници: Младен Милошевић, Божидар Бановић, Жељко Бркић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенте упозна са законима, подзаконским прописима, другим општим актима и
међународним и домаћим стандарима који чине правни оквир корпоративне безбедности. Студенти
кроз програм треба да: стекну основна теоријска знања о правној димензији корпоративне безбедности и
њеном месту у систему националне безбедности; детаљно упознају домаћу законску регулативу;
разумеју предности и недостатке постојећих законских решења и проблеме у њиховој примени; упознају
и разумеју генезу индустрије приватне безбедности у Србији и региону као и глобалне трендове њеног
развоја и разумеју концепт управљања правним ризицима. План студијског курса је осмишљен тако да
студенте припреми за самостално тумачење релевантних правних норми и њихову правилну примену у
корпоративном окружењу. Осим представљања и анализе правне регулативе, циљ програма је и
повезивање знања и вештина правне и безбедносне струке, тако да се савладавањем градива развија и
споссобност коришћења законских механизама за потребе унапређења коропративне безбедности и
идентификацију, анализу и оцену правних ризика у корпорацији .
Исход предмета
Исход изучавања предмета се огледа у: овладавању категоријално-појмовним апаратом у области
корпоративне безбедности; упознавању студената са прописима који непосредно регулишу систем
националне безбедности и корпоративну безбедност као њен сегмент; оспособљавању студената за
теоријско промишљање и критичку анализу прописа и развијању способности студената за самостално
тумачење и анализу правних норми у области корпоративне безбедности. Савладавањем овог студијског
курса студенти ће стећи важна теоријска и практична знања и овладати вештином креирања унутрашње
правне регулативе сходно утврђеним безбедносним изазовима, ризицима и претњама, а у складу са
захтевима закона и других важећих прописа и стандарда. Студенти упознају, разумеју и самостално
примењују принципе, методе и технике процене и редукције правних ризика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам система националне безбедности и његово правно уређење. Појам корпоративне безбедности и
различита теоријска одређења њеног места и улоге у систему националне безбедности. Однос
корпоративне безбедности и сродних феномена и терминолошке недоумице. Појмовно одређење
приватног обезбеђења, детективске делатности и корпоративне безбедности. Историјски развој
индустрије приватне безбедности. Генеза корпоративне безбедности у Србији и региону Западног
Балкана. Најважнији извори права у областима корпоративне безбедности. Основни правни институти у
области корпоративне безбедности. Појам правних ризика. Врсте правних ризика. Стратегије поступања
са правним ризицима. процена правних ризика – идентификација, анализа и оцена. Законски систем
лиценцирања правних и физичких лица у области приватног обезбеђења. Овлашћење и обавезе
службеника обезбеђења. Надзор и контрола над радом службеника обезбеђења и правних лица за
пружање услуга приватног обезбеђења. Лиценцирање, обавезе и овлашћења правних и физичких лица
који врше детективску делатност. Законски систем надзора и контроле детектива. Најважнији извори
права у области заштите података – пословне тајне, тајних података и података о личности. Законско
уређење слободног приступа информацијама од јавног значаја. Прописи у области смањења ризика од
катастрофа и управљања ванредним ситуацијама. Лиценцирање у области процене ризика од катастрофа.
Законско уређење осталих сегмената корпоративне безбедности. Међународни и национални стандарди у
области корпоративне безбедности. Унутрашња правна регулатива и корпоративна безбедност. Посебно
ће бити разматрани садржаји управљања ризицима у корпорацијама сходно ИСО 31000.
Практична настава
Студије случаја – анализа праксе судова и управних органа, разматрање безбедносних феномена са
изразитом правном димензијом у домаћој и иностраној пракси.
Радионице – решавање практичних задатака и израда сценарија, симулације случајева и процена павних

ризика у корпорацијама.
Семинари – дискусије и панели о стварним безбедносним проблемима у корпорацијама и могућностим
коришћења правних механизама за редукцијуризика.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава:
Практична настава:
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, колоквијум, радионице и семинари.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе

Завршни испит

поена

активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
40
..........
семинар-и
20
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

